КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ВСТУПІ НА
НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА
Інститут високих технологій
1.
Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть
участь у конкурсі, незалежно від того, в якому ЗВО і коли було здобуто вищу
освіту за попереднім рівнем/ступенем.
2.
Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть
участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра
(магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з
іноземної мови та іспиту з фаху. Додаткове вступне випробування має
кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав».
У випадку, якщо вступник не склав додаткового вступного випробування, він
втрачає право брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму.
Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час, відведений на
додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.
3.
Вступник отримує позитивну оцінку «склав» у випадку більше ніж 50%
правильних відповідей на тестове завдання за відповідною освітньою програмою.
4.
Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху оцінюються
за 200-бальною шкалою. Загальний час, відведений на складання іспиту з фаху, не
може перевищувати три (астрономічні) години. Мінімальна позитивна оцінка
іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які отримали на іспиті з фаху менш ніж 100
балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною
спеціальністю (магістерською програмою).
5.
Питання у білетах оцінюються зі співвідношення: 200 балів/(кількість питань
у білеті). Виключенням є вступний іспит з хімії де розрахункова задача оцінюється
у 70 балів, а питання по 60 балів кожне. Максимальну кількість балів за питання
вступник отримує за повну, розгорнуту відповідь для всіх освітніх програм і
розв'язану задачу при вступі на освітню програму «Високі технології (хімія та
наноматеріали)».
6.
Апеляція подається письмово у вигляді заяви у довільній формі на ім'я
відповідального секретаря Приймальної комісії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (далі – апеляційна заява). Апеляційна заява
подається до відбіркової комісії інституту вступником особисто в день оголошення
результату вступного випробування, а у випадку оголошення (оприлюднення)
результатів вступного випробування після закінчення робочого дня Приймальної
комісії, не пізніше 12.00 наступного робочого дня. Вступнику повідомляється дата,
час та місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляційної
заяви.
7.
Предметом апеляції може бути тільки оцінка з вступних випробувань. Не
розглядаються апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання.
Якщо вступник не з'явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції
приймається на підставі розгляду його письмової роботи.

